
 /7-91/1202 – תוכניה לפסטיבל נומיינד ים המלחבש
 . למרחב בו היא מתקיימת דקות לפני תחילת הסדנה 0/אך מומלץ להגיע , אין צורך להירשם לסדנאות

 

 צמיחהמרחב  מרחב תנועה מרחב תרפיה מרחב נומיינד  יום חמישי
 מרחב המים

 ספאוה

16:30-18:00 
 מדיטציית קונדליני

 יוואני'ג
 חיים בתדר גבוה

 ודין הלנה ונה'ארז ארג
 ניה

 לילך ביכלר
 רוקחות טבעית 

 רחלי קשת
 חיבורים בתנועה

 אור חיים עמית

 ארוחת ערב 18:00-20:15

20:00-21:30 
 liveאינטימי 

 רותי ורפיק

 סודות המוח הפרואקטיבי
 טל ודן-מי

 ריו אביירטו
 אשורי שרית

 הקול מקורות
 והנשימה

  בנטמן יובל

 זומבה 
 עינת מזרחי 

 AUMמדיטציית  21:45-23:15
 טאריקה

 
 חגיגה יוונית

 עם עדי אלבחר והרכב יווני בלובי

 וואטסו בספא 
 ענת גולד ואברהם

03:12  +00:32 
 20:00עד ₪   20

 D.J Glass Vegas מסיבת פתיחת הפסטיבל עם 23:15-01:30

 
 

 מרחב צמיחה מרחב תנועה רחב תרפיהמ מרחב נומיינד  יום שישי
 מרחב המים

 ספאוה

07:30-09:00 
 יוגה

 ענת גולד
 

מדיטציית 
 בוקר

 אברהם בן אור
  

 ארוחת בוקר 07:30-10:00

10:00-11:30 
 טרייבל דאנס טראנס דאנס 

 אמיר יעקבי ויוגב חרובי

Relationship 
Therapy 

 שי משיח

 שנוי הרגלים 
 שינוי חיים

 ידידיהרפיק 

 ל וסדנא טיו
 לנחל עין בוקק

 אופיר עקיבא 9:00שעה ב

12:00-13:30 
  ריברסינג

 ריפוי בנשימה
 יובל בנטמן

 זוגיות ומיניות
 ודין הלנה ונה'ארז ארג

 ריקוד אפריקאי
 אנה קניאל

מוח חזק בגוף 
  בריא

 יגאל קוטין

  הופ-הולה
 עינת מזרחי 

14:30-16:00 
   יות העולות אל פסגת ההרהדרכים הרוחנ

 ניסים אמון

תנועה בוראת 
 מציאות

 לי זמיר נטע

 מוצרי טיפוח 
 טבעיים ואורגניים

 רחלי קשת

 עם אם'ג
 אמיר יעקבי וחברים

 והרכב נגני הבית – עדי אלבחרקבלת שבת  17:00-18:00

 ארוחת ערב 18:00-20:15

20:00-21:30 
 אהבה בדרך הטבע

 לי זמיר-שי משיח נטע

 ספולנמיינד
 נעמה קטן

 ניה
 לילך ביכלר

זוגיות 
 פרואקטיבית

 טל ודן-מי

 סלסה קובנית
 אנה קניאל

21:45-22:45 
 טנטרה בזוגות

 קורעת מצחוק -  מרכזית בידורהופעת  רותי ורפיק

 וואטסו בספא 
 ענת גולד ואברהם

03:12  +00:32 
 20:00עד ₪   20

  Glass VegasD.J  שישי עםמסיבת  22:45-01:30

 
 

 והחוף מרחב המים מרחב צמיחה מרחב תנועה מרחב תרפיה מרחב נומיינד  יום שבת

07:30-09:00 
 יוגה

 ענת גולד
 

 מדיטציה עם 
 קערות טיבטיות
 אברהם בן אור

  

 ארוחת בוקר 07:30-10:00

10:00-11:30 
 לרקוד את החופש

 חוויה מרתקת ואקסטטית
 במוזיקה חיה יוגב חרובי ולילך ביכלר

 להעיר את הנמר
 שי משיח

 סמיינדפולנ
 נעמה קטן

 לשפך זוהרסדנא טיול 
 9:00בשעה 

 אופיר עקיבא

11:45-13:30 
No Dimensions 

 יוואני'ז

מה חשוב יותר 
 ?מהדרך

 איתי אבישר

חיבור -תדרי האור
 רגש רוח -גוף

 שרית אשורי

 ניקוי רעליםצום ו
 אל קוטיןיג

  הופ-הולה
 עינת מזרחי 

 מסע בתנועה
 לי זמיר נטע

14:30-16:30 
 שביל מלאכים

 טאריקה

הפעלת שמחת 
 ותשוקת החיים

 ודין הלנה ונה'ארז ארג

 האומץ להיות אני
 אור חייםעמית 

 'סדנת דיג
 יוגב חרובי

 

 


